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Oblasť     Aktivita        2014                          Plán na rok 2015                  Plán na rok 2016 

 

 

 

 

 

Vzdelávanie 
 

 

Aktualizácie a inovácie študijných 

programov 
 

 

Aktuálny stav 
(počet aktualizovaných 

alebo inovovaných 

študijných programov 

v roku 2014) 

 

Plánovaný počet (číslo) 

podľa zváženia fakulty  

 

Plánovaný počet (číslo) 

podľa zváženia fakulty 

Rozširovanie ponuky študijných 

programov v bilingválnej forme 
 

Počet študijných 

programov vyučovaných 

v bilingválnej forme 

Plánovaný počet študijných 

programov vyučovaných 

v bilingválnej forme 

Plánovaný počet študijných 

programov vyučovaných 

v bilingválnej forme 

Implementácia zlepšovacích návrhov na 

základe vyhodnocovania dotazníkov 

študentov v oblasti kvality výučby, 

spokojnosti s kvalitou materiálnych, 

technických a informačných zdrojov 

a hodnotenia pedagogického výkonu 

učiteľov 

 

 

Počet zrealizovaných 

návrhov  

 

 

Plánovaný počet 

zrealizovaných návrhov 

 

 

Plánovaný počet 

zrealizovaných návrhov 

Implementácia zlepšovacích návrhov na 

základe vyhodnocovania dotazníkov 

absolventov s cieľom zvyšovania 

uplatniteľnosti absolventov v praxi a v 

odbore 

 

Počet zrealizovaných 

návrhov 

 

Plánovaný počet 

zrealizovaných návrhov 

 

Plánovaný počet 

zrealizovaných návrhov 

Veda a výskum 
 

Zvyšovanie publikačnej činnosti 

v kategórii A podľa akreditačných kritérií 

pre príslušnú oblasť vedy  

Aktuálne číslo 

z príslušnej databázy 

Plánovaný percentuálny 

nárast 

Plánovaný percentuálny 

nárast 

 Zvyšovanie počtu výskumných projektov 

v kategórii „Európsky výskumný priestor“ 
Aktuálne číslo 

z príslušnej databázy 

Plánovaný počet Plánovaný počet 

 Plnením kľúčových ukazovateľov podľa 

čl. 1 ods. 5 Smernice rektora TU č. 1/2014 

o zabezpečovaní kvality udržiavať, resp. 

zlepšovať umiestnenie fakulty 

v rankingových hodnoteniach  

Aktuálne číslo 

umiestnenia v rankingu 

Plánované číslo 

umiestnenia fakulty v 

rankingu 

Plánované číslo 

umiestnenia fakulty v 

rankingu 

Internacionalizácia 
 

Opätovné získanie ECTS label a DS label 
 

TU je vlastník 

certifikátu 

Udržanie certifikátu Udržanie certifikátu 

 Zvýšenie počtu zahraničných študentov 
 

Aktuálne číslo 

z príslušnej databázy 

 

Plánovaný počet  

 

Plánovaný počet 

Zamestnanci 
 

Vyhodnocovanie plnenia kritérií 

hodnotenia pedagogických, resp. 

nepedagogických zamestnancov podľa 

Vnútorného systému hodnotenia kvality 

práce pedagogických (nepedagogických) 

zamestnancov 

 

Nemeria sa/ resp. ak 

existuje, tak aktuálny 

percentuálny podiel 

z celkovo 

vyhodnotených 

zamestnancov 

 

Plánovaný percentuálny 

podiel vyhodnotených 

zamestnancov 

 

Plánovaný percentuálny 

podiel vyhodnotených 

zamestnancov 

 Implementácia zlepšovacích návrhov na 

základe výsledkov vyhodnocovania 

dotazníkov zamestnancov 

 

Počet zrealizovaných 

návrhov 

 

 

 

Rastúci trend 

 

 

Rastúci trend 

Študenti Podporovanie študentských organizácií Peňažné vyjadrenie Rastúci trend Rastúci trend 

 

 Podporovanie študentov aktívne sa zapájať 

do rozhodovania poradných orgánov TU 

v oblasti komunitného života najmä 

športu, kultúry, dobrovoľníctva, 

spoločenských aktivít a duchovného života 

Počet podporených 

aktivít zo strany 

vedenia 

fakulty/univerzity 

Rastúci trend Rastúci trend 

 Zlepšovať podmienky pre uchádzačov a 

študentov so špecifickými potrebami  

Počet zlepšení  Plánovaný počet zlepšení Plánovaný počet zlepšení 

Vnútorný systém 

kvality 

Vnútorný audit v zmysle Pokynu 

rektora/dekana o zabezpečovaní kvality na 

TU/fakulty 

Nehodnotilo sa Počet nesplnených úloh - 

znižujúci trend 

Počet nesplnených úloh - 

znižujúci trend 

 Interný benchmarking (porovnanie 

výkonnosti jednotlivých fakúlt/katedier) 

Realizuje 

sa/Nerealizuje sa 

Realizuje sa Realizuje sa 

Mediálna stratégia Cielená a koordinovaná systematická 

mediálna prezentácia výsledkov činností 

a možností uplatnenia na TU 

 

Počet  reakcií 

a článkov o TU 

 

Rastúci trend 

 

Rastúci trend 

 Zlepšovanie aktivít zameraných na 

udržiavanie a zvyšovanie počtu študentov 

Počet aktivít (veľtrhy 

vzdelávania, dni 

otvorených dverí, 

prezentácie na 

stredných školách, 

medializácia vedy) 

 

 

Plánovaný počet aktivít 

 

 

Plánovaný počet aktivít 

Zameranie na 

hodnoty 

Aktivity vedúce k podpore hodnotovej 

orientácie TU a zvyšovaniu kultúry 

ľudského prostredia  

 

Počet podujatí, 

článkov, reakcií 

 

Rastúci trend 

 

Rastúci trend 

 Posilnenie princípov jezuitského 

vzdelávania 
 

 

Počet podujatí, 

článkov, reakcií 

 

Rastúci trend 

 

Rastúci trend 

 


